Hökugglerekord på Gräsö
DEN 26 SEPTEMBER 2016 fick jag, Claes Hansson

och Teet Sirotkin vara med om något sensationellt. Vi hade bestämt oss för att skåda
sträck tillsammans på nordöstra Gräsö och vi
hade goda förhoppningar om att få se någon
hökuggla eftersom Claes hade stått där dagen
innan och då fått se hela fyra stycken komma
insträckande från Örskär.
Vi siktade på att vara på plats i gryningen
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och kvart i sju på morgonen riggade vi våra
tubkikare uppe på berghällen, varifrån man
har god utsikt både över havet och mot
Örskärssundet.
DET DRÖJDE BARA 20 minuter så sa Claes ”Nu

kommer en hökuggla!”. Och ja minsann, ute
över sundet kom den flygande i en lustig bågflykt med stadig kurs söderut, rakt mot Gräsö.

Stillbilder från en filmsekvens på en av de
sträckflygande hökugglorna. Stela vingslag
varvades med glid då ugglorna
rörde sig i en båge, vilket
gav en väldigt
speciell flykt.
FOTO: ANNIKA RASTÉN

Utsikten från udden på nordöstra Gräsö mot Örskär.
Samtliga ugglor dök upp över Örskär, korsade
sundet och försvann in bakom skogen väster om oss.
FOTO: ANNIKA RASTÉN
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JAG HAR SETT flygande hökugglor många gånger

tidigare, men aldrig sträckflygande, och det
var en intressant upplevelse. Ugglan varvade
stela vingslag med glidflykt och påminde
om en blandning mellan duvhök, ringduva
och tofsvipa! De ljusa banden på skuldrorna
syntes bra trots att det var ganska långt håll.
Fågeln landade tillfälligt i en grantopp på
Gräsösidan men fortsatte strax vidare in
över skogen. Direkt efteråt kom ytterligare
en hökuggla i precis samma bana. Wow, det
här var ju riktigt häftigt! Tänk om vi skulle
kunna slå Upplandsrekord? Claes hade tangerat rekordet dagen innan, det gamla rekordet
var nämligen fyra sträckande fåglar på Örskär
den 5 november 1989. Nu hade vi sett två
hökugglor redan tidigt på morgonen, så det
här bådade gott! Vad vi inte visste då var att
vi inte bara skulle slå det med råge, vi skulle
även komma att tangera det svenska rekordet.
Strax innan kl. 08 kom en tredje hökuggla
och det dröjde bara 40 minuter till så kom en
fjärde. Därefter tog det en timme innan någon
mer hökuggla dök upp men då gick proppen
ur och det kändes som att det fullkomligen
vällde in hökugglor. Ibland dröjde det bara
några minuter innan någon av oss upptäckte
en ny flygande över Örskär. Kvart över elva
var vi uppe i hela 11 hökugglor och nu började vi drömma om att slå även det svenska
sträckrekordet. Vi visste att det hade setts
12 sträckande på Bjuröklubb i Västerbotten
den 16 maj 1985, tänk om vi skulle kunna
slå det med.
VID DET HÄR laget hade vi slutat spana över

havet för där hände inte mycket, det kom
någon enstaka lom men mer än så var det
inte. Samtliga hökugglor hade dykt upp över
Örskär, därefter korsat sundet och försvunnit
in över Gräsö, så nu hade vi fullt fokus på
himlen över den välkända fyrön. De flesta
ugglorna hade följt ungefär samma bana, de
dök upp mitt över Örskär, tog lite höjd när
de flög över sundet och försvann sen bakom
skogen väster om oss. Oftast såg vi dem på rätt
långt håll, men två av ugglorna kom nästan
rakt över oss.
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Hökuggla, Surnia ulula. Röder, Blidö,
24 september 2016.
FOTO: MAGNUS LILJEFORS

Så kl. 12:24 hände det – Teet fick syn på
en tolfte hökuggla över Örskär! När den hade
sträckt in över Gräsö tittade vi på varandra
med mungiporna uppe vid öronen. Vi hade
just varit med om något otroligt stort, något
vi säkert aldrig skulle få uppleva igen. Vi hade
sett hela TOLV sträckande hökugglor på
samma dag och därmed slagit det gamla Upplandsrekordet flera gånger om och dessutom
tangerat det svenska sträckrekordet. Det här
kändes som att vi hade gjort ett avgörande
mål i en VM-match.
Tyvärr hade vi inte möjlighet att stanna

Dagen efter rekordsträckdagen blev det närkontakt med en hökuggla, Surnia ulula, i Österbybruk.
FOTO: ANNIKA RASTÉN

kvar längre än till kvart i två och det kändes
lite surt att lämna udden, för tänk om ytterligare någon uggla kommit? Men med
tanke på att sträcktoppen hade varit mellan
kl. 10 och 11 och det därefter klingat av betydligt så är det inte säkert att vi fått se någon
mer även om vi stannat kvar några timmar
till. Och tangerat Sverigerekord är verkligen
inte illa! Sträcksiffran från Västerbotten var
dessutom på våren, så vi hade i alla fall satt
nytt sträckrekord för hösten.
MEN VAR KOM då alla hökugglor ifrån? Alla

tolv fåglarna vi sett hade dykt upp över Örskär, ingen kom insträckande över havet. Så
antingen hade de kommit in österifrån någon
dag tidigare och övernattat på Örskär eller så
kom de norrifrån, utom synhåll för oss som
stod på nordöstra Gräsö. Det är flera saker
som talar för att de kom norrifrån. Hade de
kommit österifrån och övernattat på Örskär så
borde de ha sträckt vidare mer koncentrerat i
tiden, d v s alla borde ha flugit förbi oss tidigt
på morgonen, men som det var nu kom de
utspridda under hela förmiddagen. Dessutom
tycker jag att de i så fall borde ha fortsatt

västerut, in mot fastlandet, och inte som nu
rakt söderut. Vad som också talar för att de
kom norrifrån är att det knappt sågs några
hökugglor alls i södra Finland under hösten,
det är först nu mitt i vintern som det dykt upp
lite fler där. Var ugglorna nu än kom ifrån, kan
man anta att det varit en god häckningssäsong
i detta område men att maten börjat tryta så
fåglarna varit tvungna att röra sig söderut.
Under hösten sen har det setts gott om
hökugglor både utmed östkusten och i inlandet. Jag tog en cykeltur dagen efter den
fantastiska upplevelsen på Gräsö och hittade
då en hökuggla i utkanten av Österbybruk,
bara drygt en halvmil från där jag bor. Och
i skogarna kring Gubbo har det hållit till
åtminstone fyra hökugglor under hösten, en
av dem är kvar i skrivande stund i slutet av
januari.
Det ska bli väldigt intressant sen att läsa
fågelrapporten och se vad rrk Uppland kommit fram till när de summerat alla hökugglefynd för den här hösten och vintern.
Annika Rastén
annika.rasten@bahnhof.se
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